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BEDRIJF 

Pollet Group 
 

LOCATIE 

Waregem 

 
OVER ONS 
 
Pollet Group met hoofdzetel in Waregem, heeft 
vestigingen in 14 landen en is actief binnen 3 
segmenten: de sector van waterbehandeling, 
de zwembadwereld en de medische industrie. 
Pollet Water Group bundelt 27 bedrijven actief 
in waterbehandeling. Pollet Pool Group 
bewerkt de markt van zwembadbouwers met 8 
distributiefirma’s en 2 fabrikanten. Pollet 
Medical Group, bestaat uit in totaal 6 
gespecialiseerde medisch georiënteerde 
bedrijven. Samen telt de groep zo’n 1500 
medewerkers. 

 

 

WAT HOUDT DE JOB IN 

Als Facility Manager ben jij het eerste aanspreekpunt voor alle 
Belgische bedrijven van de Pollet Group omtrent beheer van 
de gebouwen, infrastructuur, nutsvoorzieningen, machinepark 
en rollend materieel. Daarnaast trek je projecten mbt nieuw 
opgerichte gebouwen in zowel binnen- als buitenland. 

- Op basis van een onderhoudsschema, bepaal je de 
prioriteiten en coördineer je de herstellingen en 
onderhoudswerken. Je wordt ondersteund door 2 
technici en onderhoudt goede contacten met 
onderaannemers en leveranciers. 

- Je coördineert de realisatie van nieuwe 
bouwprojecten vanaf de aanvraag van offertes, de 
bouwwerkzaamheden tot effectieve oprichting. Je  
beheert het budget en bent hierbij het eerste 
aanspreekpunt voor diverse (onder)aannemers en 
bedrijven. Voor wat betreft de buitenlandse 
gebouwen behartig je de beginfase van het project 
(locatie bepalen/offertes opvragen en goedkeuren en 
eerste werfopvolging). 

- Je denkt mee over optimalisaties en implementeert 
verbeterprojecten. 

- Bij schade maak je een correcte analyse en zorg je 
voor concrete acties. 

- In jouw rol staat ESG (Environmental-Social- 
Governance) centraal. Je zorgt ervoor dat elk project 
op een efficiënte; energiezuinige en kostenbewuste 
manier tot een goed einde wordt gebracht. Je draagt 
veiligheid en kwaliteit hoog in het vaandel en waakt 
over een correcte opvolging van de veiligheids- en 
technische voorschriften. Ook de 
wetgeving/regelgeving en gebruiksvriendelijkheid van 
de gebouwen voor onze medewerkers, hou je steeds 
in gedachte. 

- Je krijgt de nodige autonomie maar wordt bijgestaan 
door een facility collega. 
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AANBOD 

We bieden jou een afwisselende en uitdagende 
job in een snelgroeiende onderneming waar 
ondernemerschap en initiatief nemen wordt 
gestimuleerd. Je krijgt de kans om jouw 
potentieel voluit te benutten met ruimte voor 
ambitie en doorgroeimogelijkheden. 

Een job met diversiteit aan projecten en dit 
binnen de verschillende business domeinen en 
omgevingen. 
 

Je vervoegt een warm internationaal en volledig 
Belgisch familiebedrijf met oog voor zijn 
medewerkers en zijn klanten. 

Ons bedrijf is vlot bereikbaar op 3km van de afrit 
E17/Deerlijk en 3km van de afrit E17/Waregem. 

 

 

PROFIEL 

- Bij voorkeur beschik je over relevante ervaring als 
facility manager of in een soortgelijke functie. 

- Je bent een creatieve handige duizendpoot en hebt 
oog voor detail. Service- en kwaliteitsgericht werken 
zitten in jouw DNA! 

- Je hebt een duidelijke visie op het beheer en 
onderhoud van bedrijfsgebouwen en je weet deze 
ook te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Dit 
betekent niet dat je alle technische klussen klaart! 
Jouw ruime kennis van techniek kan je inzetten om 
de juiste aansturing te geven. 

- Als uitstekende planner overzie jij het geheel over 
jouw projecten en hou je de touwtjes in handen. Je 
bent het gewoon om projectmatig te werken. 

- Je motiveert jouw team om telkens de vastgestelde 
doelen te bereiken (afspraak = afspraak). 

- Je hebt goede communicatieve vaardigheden 
(NED/ENG) om diverse gesprekspartners te 
overtuigen en weet zowel met je eigen team als over 
andere teams heen vlot samen te werken. 

- Je beschikt over een analytisch inzicht en bent 
cijfermatig sterk. 

- Flexibiliteit vormt voor jou geen probleem. In functie 
van de projecten verplaats je jou graag naar onze 
buitenlandse bedrijven. 

 

 

  

 LET’S MEET 

Stuur je C.V. en motivatiebrief naar 
marie.vandewalle@polletgroup.com.  
 

Meer info? Neem een kijkje op: 

www.polletgroup.com 
www.polletwatergroup.com 
www.polletpoolgroup.com 
www.polletmedicalgroup.com  
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